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Amics Calders:
• '" l' ,LQuan ~llgueu, on vulgueu, la Quest~o es¡eveurelns

car no cal dir Que no en tenim prou amb un parell de cops i un dlellc
molt breu. Si vo1eu celebrar les revetlles amb nosaltres7 només heu
,de dir-ho.. La deSant Joan la volem celebrar a Barc_Ejlona,segura-
.rnerrt a un d!aqueLl.slloos tan tí'pics de la Barcelonetttoc8Jl"t;a la mar
on serveixen cada "sarsuela" i cada freginada de peix i cada jaeLLa_ ..J •Que per aixo sol ja val la pena ~ despres menJarem les consabudes co
ques de Sal1tJoan al nostre pis de Bar.celona on sou ·t;ambé'molt ben-
vinguts. La de Sant Pere la passarem a Reus on també es celebra
moLt -hi naurá res menys Que el famós barrut Xavier Cugat i la seva
dona- i és cIar com Que la nostra vida esta dividida entre Reus i
Baroelona, les nostres diversions també ho han d!estar. Com Que les
revetlles s6n, pero, festes familiars, tal vegada ho voldreu cele-
brar amb els vostres, vosaltres mateixos, ja ens direu Quelcom. Si
voleu telefonar aBarcelona~ sempre hi ha algÚ, encara Que nomes si-
gui la nostra fidel minyona ..( .¿ - ~3 _~1)- 9-S: j

Si voleu que ho deixem per despré's de les,revetlles
per que no veniu a pas sarv.Laf{ de setmana que cau en 6) ji 71 de Ju-
liol?, és a dir, un cop ,passades les revetlles. És la primera set-
mana de Julice po-d.r{euarribar el dissabte i quedar-vos fins el di-
11uns Que nosaltré's també baixem cap a Barcelona, que us sembla?, ja
ens vagara de visitar-vos al casa vostz-a, Apa , a veur-e si us animeu,
~osaltres tampoc ~om deIs qtledeixem Que les obligacions no ens per-
metin veure eIs mnics. Les vegades Que hem aDat de Reus a Barcelona
i viceversa 'només per veure rumicso coses Que ens interessa~en! •••••
i aixo que anem Call9ats car la lluita Que hem tingut ac{ per tornar
a situar-nos després de 16 ~ys de rodar pel món, només nosaltres la
eabem , ar-a que jo persohS::tmentcrec que ha valgut la pena •••••"tant
se val, áque at món eí.acom sí.a, tan extens, tan divers ~ tan tem ora~
aquesta terra amb tot el que s!hi cria, és ma terra, Senyor, i no
podria ésser també ma patria celestial?.ooo", jo opino com Maragal~
després de 8 al1ysd!haver~hí tornat, segueixo opinant igual, "per
, t' Ih í h ,,-;¡., - 11 'm~ ~ com aques , no n. ~ a;VI.;!. a cap •••~•••o • o •

';

he esmentat
A reveur~g aViat, digueu quan, si les dates que

amunt , no us eonvenen , l!important és reveure!ns ••••

Una ferma abra~ada de tots dos,


